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Constituição Federal
de 1988

CAPÍTULO

01

Natale Oliveira de Souza

O que você irá ver nesse capítulo:
Introdução
Da Seguridade Social (arts.. 194 a 195)
A saúde na Constituição Federal
Saúde: Obrigação do Estado e direito fundamental
Ações e serviços de saúde (art. 197)
Princípios e diretrizes do SUS
A assistência à saúde na iniciativa privada (art. 199)

1 INTRODUÇÃO
Toda Constituição Federal é chamada de CARTA MAGNA. É por meio
dessa carta magna que a saúde passa a ser INCLUDENTE, quer dizer, universal e igualitária. Aqui nasce o nosso Sistema Único de Saúde (SUS).
DICA DO AUTOR
Sempre que cair em prova o histórico da Constituição, lembre-se que
ela “nasce” da solicitação do povo, por este motivo, conhecida como cidadã. O período histórico no qual foi desenvolvida (pós ditatura) fez com
que o povo, naquele momento, solicitasse o “resgate da dívida social” e
consequentemente uma nova constituição. O movimento sanitário foi
um dos “movimentos” dentre muitos que ocorreram no país. ATENÇÃO:
o movimento sanitário teve como marco a VIII Conferência Nacional de
Saúde, mas nunca pretendeu ser apenas uma reforma setorial.
Iniciaremos os estudos pelos artigos 194 e 195 da Constituição Federal
de 1988, (TÍTULO VIII, SEÇÃO I, DA SEGURIDADE SOCIAL).
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CAPÍTULO 1

2 DA SEGURIDADE SOCIAL (ARTS. 194 A 195)
De acordo com a CF 1988 no caput do artigo 194, a seguridade social
compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

DICA DO AUTOR
Este artigo traz o conceito da seguridade social, bastante cobrado em provas. Além disso, nele consta o tripé da seguridade
social: saúde, previdência e assistência social.
A Constituição Federal traz que a competência de organizar a Seguridade Social é inerente ao Poder Público, nos termos da lei e elenca ainda
os objetivos que devem ser seguidos.
 Universalidade da cobertura e do atendimento;
 Uniformidade e Equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;
 Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;
 Irredutibilidade do valor dos benefícios;
 Equidade na forma de participação no custeio;
 Diversidade da base de financiamento;
 Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do
Governo nos órgãos colegiados.
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 Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para
a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;
 Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de
saúde do trabalhador;
 Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;
 Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;
 Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015).
 Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;
 Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
 Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

DICA DO AUTOR

•

O verbo ORDENAR é comumente substituído pelo COODENAR!
Os verbos participar e colaborar remetem ações intersetoriais, ou seja, aquelas que são de interesse para a saúde, há,
contudo, necessidade de “unir” forças com outros setores!
Mini-Glossário

Carta Magna

Trata-se de um patrimônio internacional, que inspirou a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela
Organização das Nações Unidas em 1948 e também foi parte das discussões das Assembleias Constituintes brasileiras.

Seguridade Social

Compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar
o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social.
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QUESTÕES COMENTADAS

01 (FUMARC – PC/MG – 2018)
Para assegurar a garantia do direito social à saúde, a Constituição da República de 1988 criou um Sistema Único de Saúde integrado por uma rede
pública regionalizada e hierarquizada, descentralizado, com direção única
em cada esfera de governo, que deve oferecer atendimento de qualidade a toda a população e priorizar as atividades preventivas, sem que haja
prejuízo dos serviços assistenciais. Ao Sistema Único de Saúde compete,
segundo o que dispõe a CF no Art. 200, além de outras atribuições, nos
termos da lei:
I. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as
de saúde do trabalhador.
II. Participar do controle e da fiscalização da produção, do transporte, da
guarda e da utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
III. Promover a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
IV. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu
teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.
Estão CORRETAS as assertivas:
ⒶⒶ I, II e III, apenas.
ⒷⒷ I, II e IV, apenas.
ⒸⒸ I, II, III e IV.
ⒹⒹ I, III e IV, apenas.
GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: A questão solicita do candidato conhecimento sobre
as atribuições do SUS, contidas no artigo 200 da Constituição Federal de
1988. Sugiro Leitura “seca” deste artigo.
Assertiva I: CORRETA. Segundo a CF/88 em seu artigo 200, inciso II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de
saúde do trabalhador.
Assertiva II: CORRETA. Conforme o artigo 200 da CF/88, inciso VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização
de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
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Lei Orgânica da Saúde
8.080/90
Natale Oliveira de Souza

CAPÍTULO

02

O que você irá ver nesse capítulo:
Introdução
Aspectos gerais
Agora vamos “falar” dos artigos. 8º ao 14 (organização, direção e gestão do SUS)
Competências e atribuições do SUS (art. 15 a 19)
Serviços privados de assistência à saúde (art. 20 a 26)
Recursos humanos no SUS (art. 27 a 31)
Financiamento do SUS (art. 32 a 35)
Processo de planejamento do SUS (art. 36 a 55)
Das disposições finais e transitórias

1 INTRODUÇÃO:
O processo de criação do SUS iniciou-se por meio das definições legais
estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, tornando-se consolidado e
regulamentado com as Leis Orgânicas da Saúde, 8.080/90 e 8.142/90, sendo
definidas nestas, as diretrizes e regras que visam o funcionamento do sistema
de saúde, assim como particularidades referentes a sua organização e funcionamento, os critérios de repasses para os estados e municípios, dentre outros.
Didaticamente, para facilitar o aprendizado de vocês, resolvi comentar a Lei
8.080/90 em formato de tópicos, utilizando esquemas e mapas mentais. Os grifos feitos por mim, são de suma importância. Observe também, que não sinalizo
com os artigos, e escrevo com minhas palavras para ajudar no entendimento.
2 ASPECTOS GERAIS
1. A Lei 8.080 foi votada em 19 de setembro de 1990. Essa lei aborda as
condições para promover, proteger e recuperar a saúde, além da organização e o funcionamento dos serviços também relacionados à saúde.
2. A Lei regula em todo âmbito nacional, agregando todas as ações e
serviços de saúde, inclusive os que são prestados pela iniciativa privada.
3. Por meio desta lei, as ações de saúde passaram a ser regulamentadas em todo território nacional.
33
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4. A participação da iniciativa privada no SUS é aceita em caráter
complementar com prioridade das entidades filantrópicas sobre as
privadas lucrativas.
5. A descentralização político-administrativa é reforçada na forma da
municipalização dos serviços e das ações de saúde, com redistribuição de atribuições e recursos em direção aos municípios.
6. A partir desta lei, observamos que algumas das atribuições do SUS são:
Assistência terapêutica integral;

Assistência farmacêutica;
Controle e fiscalização de alimentos, água e bebidas para o
consumo humano;
Formação de Recursos humanos para área da saúde.

Execução das ações de

7. Execução das ações de:

Saúde do trabalhador
Vigilância
epidemiológica
Vigilância nutricional

Vigilância sanitária
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Mini-Glossário

Comissão
Intergestoras
Bipartites (CIB)

Espaços de interlocução de gestores, sendo um requisito
central em sua constituição a representatividade do Estado e dos municípios em seu âmbito, levando em conta
o porte dos municípios e sua distribuição regional. Isto
porque os seus membros devem representar os interesses e as necessidades coletivos referentes à Política de
Assistência Social de um conjunto de municípios ou de
todos os municípios, dependendo de a representação
ser do gestor estadual ou municipal. As CIB são instâncias com particularidades diferenciadas dos conselhos e
não substituem o papel do gestor. Cabem a essas um lugar importante para pactuar procedimentos de gestão a
fim de qualificá-la para alcançar o objetivo de ofertar ou
de referenciar serviços de qualidade ao usuário.

Comissão
Intergestoras
Tripartite (CIT)

Espaço de articulação entre os gestores (federal, estaduais e municipais), objetivando viabilizar a Política de
Assistência Social, caracterizando-se como instância de
negociação e pactuação quanto aos aspectos operacionais da gestão do Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência Social. É a instância de expressão das
demandas dos gestores da Assistência Social nas três
esferas de governo.

Descentralização

É o processo de transferência de responsabilidade de
gestão para os municípios, atendendo às determinações constitucionais e legais que embasam o SUS e que
definem atribuições comuns e competências específicas à União, estados, Distrito Federal e municípios.

Fundo Nacional de
Saúde (FNS)

Gestor financeiro dos recursos destinados ao Sistema
Único de Saúde (SUS), na esfera federal. Com a missão
de Contribuir para o fortalecimento da cidadania, mediante a melhoria contínua do financiamento das ações
de saúde, o Fundo Nacional de Saúde busca, cotidianamente, criar mecanismos para disponibilizar informações para toda a sociedade, relativas a custeios, investimentos e financiamentos no âmbito do SUS.

Instituições
Filantrópicas

Pessoa jurídica que presta serviços à sociedade, principalmente às pessoas mais carentes, e que não possui
como finalidade a obtenção de lucro.
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QUESTÕES COMENTADAS

01 (PREF. GUARAPUAVA/PR – FAUEL – 2019)
A lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Sobre esta
Lei, é INCORRETO afirmar:
ⒶⒶ Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do
País, entre outros, como a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso
aos bens e serviços essenciais.
ⒷⒷ Estão incluídas no campo de atuação do SUS a execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, assistência terapêutica, exceto saúde do trabalhador que entrará no mérito do Ministério do Trabalho.
ⒸⒸ As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) devem
seguir os princípios e diretrizes do SUS.
ⒹⒹ A integralidade de assistência é entendida como conjunto articulado e
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos,
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: Atente que o enunciado da questão solicita afirmativa
INCORRETA. Para gabarita a questão é preciso conhecer a LOS 8080/90 em
especial seu art. 6°.
Alternativa A: CORRETA. Observe o que traz a LOS 8.080/90 em seu art.
3° - “Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do
País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso
aos bens e serviços essenciais”.
Alternativa B: INCORRETA. Nosso gabarito. Observe o que diz o texto
do art. 6° da LOS 8080/90 - estão incluídas ainda no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde (SUS):
I - a execução de ações:
A) de vigilância sanitária;
B) de vigilância epidemiológica;
C) de saúde do trabalhador; e
D) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;
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